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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Intermittent fasta är ett aktuellt ämne som fått stort genomslag i Sverige. 

Forskningen har konstaterat att intermittent fasta kan påverka kroppsvikten och den mentala 

hälsan. Det har även observerats ett samband mellan intermittent fasta och förlängt liv.  

Syfte Syftet med studien var att utforska vilka upplevelser och erfarenheter människor har 

som går eller har gått på en intermittent fasta, samt ta reda på vilka motiv och drivkrafter som 

influerar människor till att utöva denna kosthållning. 

Metod Åtta kvalitativa intervjuer med semistrukturerad frågeguide genomfördes. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant. Datainsamlingen analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat Deltagarna ansåg att fasta bara handlade om att ta en paus från att äta. Drivkrafterna 

som låg bakom utövandet av intermittent fasta var framför allt viktnedgång, förändrad 

kroppssammansättning samt förbättrad mental och fysisk prestation. Det fanns en allmän 

uppfattning om att hungern var påtaglig under fastan men att den var hanterbar. Många var 

överens om att det kunde vara svårt att fasta vid sociala sammanhang men att det var viktigt 

att vara flexibel med fastan och inte bli fundamental.  

Slutsats Viktnedgång var den största drivkraften till varför deltagarna utövade intermittent 

fasta. Dieten var något deltagarna kunde vara flexibla med, dels för att inte låta dieten styra 

ens liv men också för att inte avvika från de sociala normerna. Hungern sågs som en liten 

uppoffring för att få en kropp som stämmer överens med samhällets kroppsideal. 

 

 

 
  



   

 
 

ABSTRACT 

 

Background Intermittent fasting is a current topic that has had great impact in Sweden. 

Research has found that intermittent fasting can affect body weight and mental health. It has 

also been observed a correlation between intermittent fasting and a longer life. 

Objective The aim of the study was to explore the experiences of people who follow or has 

followed an intermittent fasting, as well the motives and driving forces that influence people 

to practice this diet. 

Method Eight qualitative interviews with a semi-structured interview guide were conducted. 

The interviews were recorded and transcribed word for word. The data collection was 

analyzed using a qualitative content analysis. 

Results Participants believed that fasting just is about taking a break from eating. The motives 

behind the practice of intermittent fasting were particularly weight loss, changes in body 

composition and improved mental and physical performance. There was a general perception 

that the hunger could be apparent during the period of fasting but it was manageable. Several 

agreed that it could be difficult to fast in social contexts but it was important to be flexible 

with the fast and not to be fundamental. 

Conclusion Weight loss was the major motivator as to why participants began practicing 

intermittent fasting. The diet was something participants could be flexible with, partly 

because they did not want to let the diet control their life, but also because they did not want 

to deviate from social norms. The hunger was considered as a small sacrifice to get a body 

that lived up to society's ideals. 
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1. BAKGRUND 
 

Fasta är vanligt förekommande och praktiseras runt om i världen (1) och det utövas i olika 

kulturer, ofta inom religioner som till exempel Ramadan inom Islam (2-3). Det är också 

vanligt att människor väljer att fasta i syfte för att gå ner i vikt eller av medicinska skäl (2). 

När det gäller intermittent fasta är det viktigt att inte förväxla detta med svält (4). Fasta är ett 

tillstånd när en individ inte ätit mat under timmar eller några dagar och svält är en konsekvens 

av ett inadekvat matintag under veckor eller månader.  

 

Intermittent fasta eller periodisk fasta som det också kallas är ett aktuellt ämne som under den 

senaste tiden har lyfts fram som den nya hälsodieten. Denna metod går ut på att man växlar 

mellan perioder av fasta och ätande (5). I Sverige fick intermittent fasta ett stort genomslag 

efter att dokumentären ”Eat, Fast and Live Longer” sändes på Sveriges Television, i mars år 

2013. I dokumentären konstaterades det att det kan finnas en länk mellan fasta och förlängt liv 

(6). Den intermittenta fastan verkar vara kopplat till lägre nivåer av tillväxthormonet IGF-1 

som kan vara en nyckel till vårt åldrande. Det har också visat sig att intermittent fasta kan 

sänka kolesterolet och minska mängden triglycerider (1, 7), sänka blodtrycket och öka 

insulinkänsligheten (7). Detta kan minska risken för utvecklandet av olika sjukdomar som i 

sin tur kan vara en ytterligare förklaring till ökad livslängd. Däremot hur exakt intermittent 

fasta påverkar människan är inte helt klarlagt och mer forskning krävs för att förstå vilka 

mekanismer som ligger bakom.  

 

Hur en intermittent fasta ser ut kan variera och den kan pågå under olika lång tid. En metod 

som bygger på intermittent fasta är 5:2 metoden (8). Grundtanken med denna metod är att du 

äter som vanligt fem dagar i veckan och under två dagar görs en kalorirestriktion. Under dessa 

två dagar ska män äta kring 600 kilokalorier och kvinnor kring 500 kilokalorier per dag. 16:8 

är en annan fastemetod som går ut på att du ska fasta i 16 timmar och sedan får du äta under 

dygnets resterade åtta timmar (9). Ytterligare en fastemetod är ”Eat Stop Eat” som går ut på 

att du två gånger i veckan fastar under en tidsperiod på 24 timmar (10).  

 

Tidigare forskning har visat att intermittent fasta kan leda till viktminskning (2, 11-12). 

Förutom viktnedgång och sänkt BMI kan intermittent fasta även öka fettförbränningen (12) 

och reducera andelen kroppsfett (11-12). Det har dessutom konstaterats att intermittent fasta 

inte enbart påverkar människan fysiologiskt utan även psykologiskt (13). En del studier 

hävdar att intermittent fasta kan leda till sämre koncentrationsförmåga (7, 13), ökad trötthet 

och sämre humör (13-14). Samtidigt finns det forskning som pekar på att intermittent fasta 

kan ha en positiv inverkan på humöret (7). Förbättrat välmående och ökad koncentration har 

observerats hos individer som följt en längre tids fasta (1). En studie har visat att fasta 

kombinerat med en daglig kalorirestriktion bidrog till lägre kroppsvikt utan att livskvalitén 

påverkades negativt (3).  

 

Det finns mycket forskning som undersökt vilka fysiologiska effekter en intermittent fasta kan 

ha, både på människor (7, 12, 14-16) och djur (15-16). Däremot finns det få kvalitativa studier 

som studerat människors erfarenheter av intermittent fasta, vilket gör detta till ett intressant 

område att studera då det fortfarande är relativt okänt. Denna studie kan bidra med en ökad 

förståelse och insikt om varför människor väljer att följa en intermittent fasta och vilka 

erfarenheter och upplevelser de har kring detta.  
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2. SYFTE 
 

Syftet med studien var att utforska vilka upplevelser och erfarenheter människor har som går 

eller har gått på en intermittent fasta, samt ta reda på vilka motiv och drivkrafter som influerar 

människor till att utöva denna kosthållning.  

 

3. METOD 
 

3.1 Metodval 
 

En kvalitativ metod valdes eftersom detta är lämpligt att använda när individers erfarenheter, 

upplevelser och förhållningssätt ska undersökas (17-18). 

 

För att inte låta förförståelsen styra forskningsprocessen var författarna noga med att 

reflektera över sin roll och hur den kunde påverka studiens resultat (19). Under 

datainsamlingen reviderades frågeguiden vid ett flera tillfällen. Några frågor omformulerades 

för att få ett mer lättförståeligt språk, vissa togs bort och en del frågor lades till. Detta 

tillvägagångssätt visar på följsamhet till data genom att författarna har undvikit att låta 

datainsamlingen begränsas av sin egen förförståelse.   

 

3.2 Urval och rekrytering 

 
Åtta deltagare mellan 21-36 år rekryterades till denna studie varav tre kvinnor och fem män.  

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle gå eller ha gått på någon form av intermittent 

fasta och vara över 18 år. Inga exkluderande kriterier förekom vid urvalet. Rekrytering skedde 

med hjälp av ett bekvämlighetsurval. För att komma i kontakt med deltagarna förmedlades 

information om studien via anslagstavlor vid Umeå Universitet, IKSU, Tenton Gym, 

Norrlands Universitetssjukhus och via Facebook (Bilaga 1). Rekryteringen kompletterades 

med ett snöbollsurval där bekanta uppmuntrades till att sprida information om studien vidare 

till tänkbara deltagare.  

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 
Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med semistrukturerad frågeguide med öppna frågor 

(Bilaga 2). Utgångspunkten var att utgå ifrån deltagarnas perspektiv och uppfattningar och 

därför valdes semistrukturerade intervjuer framför strukturerade (20). Frågorna i frågeguiden 

utgick från författarnas förförståelse samt områden som behandlats i tidigare studier och 

litteratur. Tanken var att frågeguiden skulle fungera som ett stöd för samtalsledaren. En 

pilotintervju genomfördes för att undersöka frågeguidens helhet och lämplighet (17). 

Personen som deltog i pilotintervjun uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Efter 

pilotintervjun reviderades frågeguiden då några frågor var svåra att förstå och därför 

omformulerades. Utöver detta har frågeguiden reviderats under arbetsprocessen vid ett flertal 

tillfällen. Frågeguiden bestod av frågeteman, bakgrundsfrågor, stödfrågor och 

uppföljningsfrågor. Om deltagaren hade svårt att svara eller förstå någon fråga fanns 

uppföljningsfrågorna med som ett komplement. Ordningsföljden på stödfrågorna var inte 

förutbestämda utan varierade, detta för att intervjuerna skulle bli mer flexibla och för att 

undvika att övergå till en strukturerad intervju.  
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Författarnas förförståelse hanterades genom att styra samtalet så lite som möjligt och för att 

inte påverka deltagarnas svar undveks ledande frågor och värderingar (17). I slutet av varje 

intervju ställdes en öppen fråga där deltagaren fick möjlighet att utveckla eller lyfta fram 

aspekter av ämnet som de ansåg vara av betydelse.   

 

Intervjuerna genomfördes i Umeå under augusti 2013. Tid och plats för intervjun styrdes efter 

deltagarnas önskemål. Sex av intervjuerna genomfördes vid Umeå Universitet, en hemma i 

deltagarens bostad och en genomfördes på deltagarens kontor. Intervjuerna var mellan 22-44 

minuter långa. Varje intervju spelades in med hjälp av en mp3-spelare. Efter att intervjun var 

avslutad gjordes anteckningar som ett komplement till inspelningen. Båda författarna var 

närvarande vid samtliga intervjuer. Syftet med bådas närvaro var att minska risken för 

feltolkning vid analysen. Samtalsledaren hade som uppgift att leda intervjun och observatören 

att iaktta interaktionen. Observatören hade även möjlighet att ställa kompletterande frågor i 

slutet av intervjun. Rollen som samtalsledare respektive observatör fördelades jämt mellan 

författarna.  
 

3.4 Analys 
 

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant och enskilt av respektive intervjuare. Skratt, 

harklingar, pauser och liknande skrevs också ned eftersom det kan påverka det latenta 

innehållet. Datainsamlingen analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys i enlighet med 

Graneheim och Lundman (20). Analysen gjordes i följande steg: Meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, koder och kategorier (Bilaga 3).  

 

Alla transkriberingar lästes igenom noggrant, innehållsområden extraherades och kodades 

först enskilt av båda författarna. Därefter skapades gemensamma koder. Koderna från varje 

intervju markerades med en siffra, en siffra per intervju. Detta siffersystem underlättade när 

författarna behövde återgå till att läsa de meningsbärande enheterna. Ömsesidigt uteslutande 

subkategorier och kategorier konstruerades genom att författarna tillsammans sorterade 

koderna manuellt efter likheter och skillnader. Under analysprocessen reviderades vissa koder 

och en del koder togs bort då de saknade betydelse för studiens syfte. Kategorierna som 

konstruerades under analysen blev sedan rubrikerna i resultatet. Författarna var medvetna om 

att deras förförståelse kunde påverka tolkningen av data. För att undvika detta och för att öka 

studiens trovärdighet genomfördes analysstegen individuellt och därefter gemensamt. Citat 

anges i resultatdelen för att illustrera exempel från analysen och för att tydliggöra tolkning av 

materialet (20). För att få ett mer flytande och lättläst språk har citaten redigerats, men 

innebörden har inte ändrats. 

 

3.5 Etiska aspekter 

 

Deltagarna informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt, att de när som helst kunde avbryta sin medverkan samt att all information skulle 

komma att behandlas enligt konfidentialitetskravet. Innan intervjun startade informerades de 

även om att de hade rätt till att avböja att svara på frågor om de så ville, samt att uppgifterna 

endast skulle användas för forskningsändamålet. Alla deltagare gav sitt samtycke till att 

intervjun spelades in. På grund av konfidentialitetskravet förvarades personuppgifter på ett 

sådant sätt att ingen obehörig kunde få tillgång till dem. Alla transkriberingar kodades och 

innehöll ingen information som kunde kopplas till deltagarna. Inspelningarna och 

transkriberingarna raderades efter studiens slut, och för att säkerställa anonymitet fick alla 

deltagare fingerade namn. 
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4. RESULTAT 
 

Deltagarna i studien var mellan 21 och 36 år gamla. De följde olika fastemetoder och hade 

olika erfarenheter av intermittent fasta, vilket presenteras i tabell 1. Sex deltagare fastade 

aktivt och två hade fastat. Somliga var noga med att väga och energiberäkna maten medan 

andra inte lade lika stor vikt vid detta. Under fastan tilläts alla dricka vatten och kaffe. En del 

intog även aminosyratillskott. Alla deltagare var fysiskt aktiva och de flesta hade erfarenhet 

av andra dieter sedan tidigare. Under intervjuerna framkom det att många blev inspirerade av 

intermittent fasta via bloggar och bekanta. En annan viktig inspirationskälla var 

dokumentären ”Eat, Fast and Live Longer”. De flesta var positiva till intermittent fasta och 

inställda på att fortsätta eller börja igen.  

 
Tabell 1: Deltagarnas kön, ålder, aktuell fastemetod, ifall fastemetoden var pågående och hur länge de följt 
intermittent fasta, Umeå augusti 2013. 
 

Deltagare Kön Ålder  Fastemetod  Pågående fasta  Duration 

Olle Man 21 år 16:8  Ja 2 år och 6 månader 

Andreas Man 28 år 16:8 och Eat stop Eat Ja 2 år och 6 månader 

Håkan Man 25 år 16:8 och Eat stop Eat Ja 1 år 

Lars Man 28 år 16:8 och 5:2 metoden Ja 1 år 

Elin Kvinna 24 år 16:8  Nej 8 månader  

Lisa Kvinna 22 år 5:2 metoden Nej 2 månader  

Erik Man 38 år 5:2 metoden Ja 2 månader 

Sofia Kvinna 36 år 5:2 metoden Ja 1 månad 

 

4.1 Det handlar om att lägga undan gaffeln en stund  

 
Deltagarna var eniga om att fasta bara handlade om att ta en paus ifrån ätandet. När de väl 

fick äta kunde de äta som vanligt eftersom fastan inte förbjöd några livsmedel, och det var 

något som många såg som något positivt. Den intermittenta fastan innebar att de fick äta allt 

men inte alltid. Flera påpekade att det kan bli problematiskt ifall man utesluter vissa livsmedel 

då man alltid vill ha det som man inte får äta. 

 

Lars: ”Jag har lärt mig att det är lättare att utesluta ett mål än att man ska 

måste rensa skafferiet på dåliga produkter och bara köpa in det man ska äta för 

stunden, för man saknar det som man inte får äta oavsett om det är chips eller 

vad det är.” 

 

Några deltagare upplevde att fastan gav ett mer avslappnat förhållande till mat. Somliga 

påpekade också att de inte såg fastan som en diet utan snarare som en livsstil eller ett 

beteende. 

  

Elin: ”Jag ser ju inte det här som en diet.” 

 

De som följde 5:2 metoden pratade mycket om att det bara var två dagar i veckan de åt 

mindre. Många såg detta som en liten uppoffring och att det borde vara genomförbart. De 

lyfte fram att 5:2 metoden inte är ett sammanhängande koncept utan det bara handlar om 24 

timmar som du är hungrig och sedan kan du äta som vanligt. Under en intervju berättade en 

deltagare att hon uppskattade mat mer de dagar hon fick äta. 
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Många påpekade att det fanns en norm om att alla ska äta frukost, men ansåg sig själva inte 

behöva det. Att hoppa över en måltid upplevdes inte som något dramatiskt, utan framhölls 

som något praktiskt. Att äta mindre och/eller hoppa över måltider sågs både som något 

ekonomiskt och tidssparande. Flera såg det även som en stor fördel då de kunde sova längre 

på morgonen då de inte behövde äta frukost. En deltagare menade också att miljöpåverkan 

borde bli mindre ifall mindre mat konsumeras. 

 

Majoriteten menade att de flesta kan prova intermittent fasta, att det mest bara handlar om att 

våga. Många rekommenderade intermittent fasta till allmänheten men poängterade samtidigt 

att fasta kanske inte passar alla individer. En deltagare slutade med 5:2 metoden då det inte 

var något som passade henne. Att fasta vid sjukdom och vid hög fysisk aktivitet ansåg många 

var olämpligt. Det fanns även en allmän uppfattning om att personer med ätstörningar borde 

undvika att fasta. Flera hävdade också att en kalorirestriktion som 5:2 metoden kunde vara 

svårare att följa än 16:8 för att det kräver mer engagemang och viljestyrka. En deltagare hade 

en generell uppfattning om att kvinnor kunde ha det svårare för att testa 5:2 metoden då de 

ofta var mer motsträviga till att hoppa över måltider. 

 

Lars: ”Jag tror att kvinnor har svårare för att prova 5:2 dieten än vad män har 

[...] tjejerna säger ofta att nej men du jag skulle inte kunna hoppa över 

frukosten, jag behöver verkligen mat på morgonen annars fungerar jag inte [...] 

Men det är som att tjejerna dom jag vet inte, är lite mer motsträviga till att 

hoppa över måltider.” 

 

4.2  Fokus på vikt och kropp 

 
Deltagarna pratade mycket om vikt och viktnedgång. Majoriteten hade en önskan eller 

förhoppningen om att gå ner i vikt. En deltagare berättade att hon ville ha möjligheten att 

unna sig saker på de dagar då hon inte fastade utan att gå upp i vikt. Många påstod att 

intermittent fasta kunde vara ett sätt för människor att hålla vikten eller gå ner i vikt. Det 

fanns en allmän uppfattning om att energiintaget borde bli lägre ifall man äter färre måltider 

vilket i sin tur kan resultera i en viktnedgång. En deltagare nämnde att det kunde vara svårt att 

kompensera de kalorier du missat, men detta var något som inte alla höll med om. Några såg 

en viss fara med att de lätt kunde unna sig mer på ätdagarna, vilket kunde försvåra en önskad 

viktnedgång.  

 

Förutom viktnedgång hoppades många också på att fasta skulle kunna gynna hälsan 

långsiktigt. Flera såg det som en förnuftig tanke att främja sin framtida hälsa. En deltagare 

berättade att han fastade specifikt för hälsans skull men för majoriteten var detta inte det 

främsta motivet. 

 

Sofia: ”Ja det är väl bara det att jag har läst att det kan påverka blodvärden  

och sådana saker, men inget som jag egentligen brydde mig särskilt mycket om 

när jag valde metoden.”  

 

Det framkom också att många av deltagarna önskade att förändra sin kroppssammansättning 

genom att tappa fettmassa och öka andelen muskelmassa. Under en intervju konstaterades det 

att fasta kunde vara en effektiv metod för fysiskt aktiva som har svårt att tappa fettmassa. En 

av deltagarna berättade att han undvek mat före träning för att utnyttja kroppens 

energireserver och på så sätt uppnå en ökad fettförbränning.  
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4.3  Att känna sig mentalt skarp och fysiskt stark 

 
4.3.1 Mental prestation 
 
Majoriteten upplevde att fastan hade ett starkt inflytande på den mentala prestationen. Efter 

att de hade börjat med intermittent fasta var det många som upplevde sig piggare, mer alerta 

och mindre trötta. Det var även en deltagare som kände sig gladare. Flera av deltagarna 

upplevde också att det blev en mindre fixering kring maten vilket kändes befriande. Fokus på 

mattider, portionsstorlekar och kalorier minskade, vilket gjorde att de kunde lägga större 

fokus på annat de ansåg var viktigt, till exempel på studier eller arbete. En deltagare beskrev 

att fastan innebar en avdramatisering kring matsituationen och en ökad frihet. Den förbättrade 

mentala prestationen var något som drev en deltagare till att fortsätta med intermittent fasta. 

Han berättade också att han under en kort tid hade ett avbrott från fastan och att han under den 

tiden hade känt sig sämre. 

 

Håkan: ”[…] från att gå från mitt normala tillstånd som är att känna sig pigg 

och mental skarp så blev jag jätteslö, trött och liksom, jag tycker inte alls att det 

var behagligt.”  

 

De flesta var överens om att det var stimulerande med den upplevda ökningen av den mentala 

prestationen. Dock var det en deltagare som upplevde att humöret kunde påverkas negativt 

och att fastan kunde göra honom trött och utmattad. 

 

4.3.2 Fysisk prestation 
 

Förutom den ökade mentala prestationen var det några som upplevde en förbättrad fysisk 

prestation. Under vissa intervjuer framkom det att fastan effektiviserat deras träning och 

förbättrat deras träningsresultat. De påpekade att de kunde träna längre och på en högre 

intensitet. En upplevde också en snabbare återhämtning.  

 

 Olle: ”Jag kan träna längre och jag kan träna hårdare och jag känner att jag 

klarar av en högre nivå.” 

 

Några såg det även som en stor fördel att inte behöva äta före träning utan att de kunde äta 

mer efter. En berättade att det var lättare att spontant fara iväg och träna då han inte var 

bunden till att äta innan. Samma person upplevde även att fastan har hållit honom frisk och att 

han sluppit förkylningar.  

 

Även om några upplevde att den intermittenta fastan hade förbättrat deras fysiska prestation 

fanns det vissa som upplevde att det kunde vara svårt att kombinera fastan med träningen. En 

del undvek helt att träna under fastan. 

 

4.4 Hungern är ett pris värt att betala 

 
Alla var överens om att hungern var oundviklig, men att det var ett pris värt att betala för att 

nå sina mål. Hur hungern uppfattades skiftade mellan deltagarna. För en del var hungern 

jobbig och för andra var den enkel. De flesta upplevde att hungern var särskilt påtaglig i 

början och att det tog tid att vänja sig. Samtidigt var det många som poängterade att det går att 

fungera även om man är hungrig. Det påpekades att hungern inte är konstant utan att den 

kommer och går i vågor och till slut försvinner.  
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Några lyfte fram att hungern inte sågs som något negativt och att det inte är farligt att vara 

hungrig. Det påpekades vid flera tillfällen att hungern många gånger sitter i huvudet och att 

det är få som vet vad äkta hunger är.  

 

Elin: ”Det kan vara ganska bra att vara hungrig ibland och känna på att du dör 

inte av att vara hungrig en stund.” 

 

För att hantera hungern hade deltagarna olika strategier. Samtliga berättade att de drack vatten 

för att stilla hungern. Många intog kaffe då de upplevde att det bidrog till mättnad. Tuggummi 

och te ansågs också vara hungerdämpande. En deltagare berättade att han ibland hade en 

strategi att ta ett kvällsfika dagen innan fastedagen. Att äta proteinrika måltider var ytterligare 

en strategi som framkom för att förlänga mättnadskänslan. Många talade även om att det var 

betydelsefullt att aktivera sig och göra saker under fastan. Om de fokuserade och tänkte på att 

de var hungriga så blev hungern mer påtaglig. 

 

Andreas: ”Gör man något som man tycker är väldigt roligt så hamnar man i ett 

flow och då glömmer man bort tid och rum”   

 

4.5 Det är viktigt att vara flexibel med fastan  

 
Under intervjuerna framkom det att många ansåg att det var viktigt att inte bli för fixerad vid 

fastan eller timmarna. Dels för att det kunde bli jobbigt men även ohälsosamt ifall man blev 

för fundamental. För att inte låta fastan styra ens liv kunde deltagarna välja att vara flexibla 

och göra undantag ibland. Många valde att inte fasta under helgen för att kunna ha 

möjligheten att unna sig och göra spontana aktiviteter. För de som hade barn så var det viktigt 

att undvika att implantera ett diettänk hos barnen och därför anpassade de fastan så att de 

kunde äta middag gemensamt. En deltagare menade att det kan finnas en risk att man blir 

socialt utanför ifall man är för fanatisk. 

 

Erik: ”Det är roligt att fara ut och äta middag och om det blir en spontan 

grillning med någon då ska man inte bara sitta där och dricka vatten.” 

 

De flesta berättade att de strävade efter att hålla fastan kontinuerlig men att det var viktigt att 

kunna vara flexibel. Många upplevde att det både kunde vara svårt och jobbigt att fasta i 

sociala sammanhang till exempel om de var bortbjudna på middag. En upplevde att det kunde 

vara besvärligt att styra vad han åt när han var bortbjuden.  

 

Lisa: ”Om man vet att man ska bort på kvällen på födelsedagsfika eller så, då 

försöker man styra så man kan få smaka tårta ändå” 

 

Många berättade att omgivningen ofta var tveksamma och frågande till varför de valde att 

fasta. Samtidigt var det några som upplevde att omgivningen var positiva, nyfikna och 

intresserade. Somliga kände också att de fick ett bra stöd från familjen och arbetskamraterna. 

Dock upplevde majoriteten att det var få som var positiva. Två av deltagarna talade om att de 

själva var osäkra till intermittent fasta innan de började. Flera berättade att omgivningen 

kunde vara kritiska och oförstående och en del upplevde att det kunde vara jobbigt. Det fanns 

en uppfattning om att folk som själva inte fastade ofta kunde se det som något konstigt och att 

fasta kunde uppfattas som en ätstörning. Trots att många upplevde att omgivningen var 

väldigt tveksamma så var det ändå få som kände sig motarbetade.  
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Håkan: ”Alltså jag skulle inte säga att jag har blivit motarbetad men det är 

ingen som öppet har gett mig stöd och sagt men gud vad roligt att du gör det här 

jag tycker att du ska fortsätta.” 

  

Flera påpekade att de inte skyltade om att de gick på intermittent fasta och att de upplevde att 

metoden var diskret. En påstod att det inte var konstigt att hon följde metoden då den är så 

pass aktuell och populär. Samtidigt fanns en generell uppfattning hos deltagarna att de många 

gånger behövde försvara sig och förklara varför de fastade. Det var dock flera som berättade 

att folk blev mer positiva när de fick möjlighet att förklara konceptet. En deltagare upplevde 

att folk var mer positiva till intermittent fasta än till andra dieter. 

 

5. DISKUSSION 

 
5.1 Metoddiskussion 

 
En fördel med att direkta intervjuer genomfördes var att intervjuaren och observatören hade 

möjlighet att uppfatta deltagarens kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge (17). Detta är 

betydelsefullt eftersom den icke-verbala kommunikationen kan påverka det latenta innehållet 

(20). Under intervjuerna var båda författarna närvarande vilket både var en styrka och en 

svaghet (17). Fördelen var att det kunde styrka innehållsanalysen (20). Det sågs även som en 

trygghet för intervjuaren. Å andra sidan kunde det ha bidragit till att deltagaren kände sig 

obekväm under intervjun (18). För att undvika detta fick observatören sitta vid sidan om. 

Intervjuerna spelades in vilket underlättade innehållsanalysen (17-18). Det kan dock ha gjort 

att deltagarna kände sig mindre bekväma i intervjusituationen (18). Här bör det tilläggas att 

inspelningen ofta är något som deltagaren glömmer efter att intervjun har startat.  

 

Vid vissa tillfällen summerade författarna deltagarnas svar, dels för att klargöra otydligheter 

men även för att det kan ge rikare svar (21). Vidare bör det påpekas att författarna inte hade 

någon tidigare erfarenhet av att intervjua vilket kan ha begränsat studiens tillförlitlighet (17).  

Under intervjuerna hände det att intervjuaren ställde ledande och felställda frågor vilket kan 

ha styrt deltagarens svar, men även andra faktorer såsom intervjuarens ålder, kön och 

utbildning kunde ha en inverkan. Deltagarna hade kännedom om att författarna hade 

dietistbakgrund vilket kan ha påverkat deltagarna att svara såsom de trodde var önskvärt, (17, 

22) men för att begränsa detta undvek författarna att instämma och värdera det deltagarna 

berättade (17). 

 

Inom kvalitativa studier är det positivt med en spridning i urvalet för att få en stor variation i 

datainsamlingen (22). Urvalet hade en viss kön- och åldersspridning och deltagaren hade olika 

erfarenheter och upplevelser av intermittent fasta. Urvalet var heterogent inom den givna 

homogeniteten, det vill säga det fanns en variation hos deltagarna (18).  

Samtidigt var det ingen deltagare som var extremt avvikande. Det bör påpekas att resultatet 

inte kan täcka in all variation av människors erfarenheter av intermittent fasta (17). 

Deltagarna rekryterades med hjälp av ett målstyrt urval vilket innebär att resultatet inte är 

generaliserbart. Vid kvalitativ forskning är syftet dock sällan att generalisera utan att få en 

ökad förståelse av det fenomen man studerar (18, 22).  

 

Intervjuerna varade mellan 22-44 minuter lång, så hur lång tid varje intervju tog varierade. 

Det behöver dock inte innebära att kortare intervjuer nödvändigtvis måste vara sämre (17). 

Även om några intervjuer i studien var kortare än andra var de innehållsrika och användbara, 

och författarna ansåg att de därmed fick fram viktig information.  
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Det fanns inga inklusionskriterier att deltagarna skulle ha följt intermittent fasta under en 

särskild tid. Det kan finnas skillnader i hur en individ upplever sin diet beroende på om man 

är i början av sin diet eller om man har följt den under längre tid. Detta sågs som en fördel för 

att kunna fånga in olika upplevelser och erfarenheter. En annan orsak till varför det inte 

ställdes som ett kriterium var för att studien pågick under en kort tid och därför var en snabb 

rekrytering önskvärd. Risken var dock att personer med lite erfarenheter kunde rekryteras i 

studien, men så var det dock inte i detta fall. Den deltagare som hade gått på intermittent fasta 

under kortast tid hade gjort det under en månad vilket var tillräckligt länge enligt författarna.  

 

Inom kvalitativa intervjustudier strävar man efter teoretisk mättnad, det vill säga att 

genomföra så många intervjuer tills att inget nytt framkommer om det fenomen man studerar 

(17). På grund av begränsad tid genomfördes enbart åtta intervjuer oavsett om mättnad 

uppnåddes. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

 
Många av deltagarna var positivt inställda till intermittent fasta och ansåg att det var en metod 

som passade dem. Det framkom att många kände sig mer pigga och alerta och att de upplevde 

ett tydligt samband mellan intermittent fasta och ökad mental prestation. Hur en individ mår 

under sin diet har visat sig vara avgörande till om man kommer fortsätta eller inte (2). Om en 

individ mår mentalt dåligt under sin diet finns det en stor risk att man slutar. Det har även 

konstaterats att socialt stöd kan vara viktigt när det gäller individers följsamhet till en diet 

(23). 

 

Fastan uppfattades som en diskret metod men samtidigt var deltagarna överens om att det 

kunde vara besvärligt att fasta i sociala situationer. De var eniga om att det var viktigt att 

kunna anpassa fastan och göra undantag. I resultatet framkom en stor flexibilitet vilket kan 

bero på två anledningar. För det första ville deltagarna inte att dieten skulle styra eller 

begränsa deras liv. För det andra ville de inte avvika från sociala aktiviteter utan anpassade 

fastan gentemot sin omgivning. Att äta tillsammans med andra människor är en social 

aktivitet och en viktig del av utvecklandet av sociala interaktioner (24). Det finns normer över 

vad man ska äta och hur man ska bete sig vid sociala event som till exempel middagar (25). 

En tidigare studie har visat på att en avvikelse från normen kan skapa socialt ogillande och att 

sociala relationer kan påverka individers följsamhet av en specifik kosthållning (26). Orsaken 

till varför deltagarna var flexibla vid sociala sammanhang skulle kunna bero på att de inte 

ville bryta mot de sociala normerna. Det kan ha varit bekvämt att vara flexibel med sin diet 

för att undvika att komma i kläm i sociala interaktioner.  

 

Flera av deltagarna menade att fasta inte var en diet utan en livsstil. Detta kan grunda sig i att 

det kan kännas lättare att prata om en diet ur ett annat perspektiv (23). En studie har visat att 

individer kan vara mer benägna att prata om att ”komma i form” än att säga att de går på en 

diet (27). Att berätta om att man går på en diet kan upplevas som ett hot mot sin identitet (23). 

Många av deltagarna berättade att fasta var en diskret metod men samtidigt så var det 

ingenting de skyltade om. En förklaring till varför deltagarna inte valde att synliggöra sin diet 

kan bero på att dieter kan dra till sig oönskad uppmärksamhet. Om deltagarnas omgivning 

hade varit mer stöttande hade de kanske pratat om sin diet på annat sätt och synliggjort den på 

annat vis. Det har konstaterats att den sociala omgivningen är viktig då den formar vilka 

upplevelser och erfarenheter människor har av sin diet.  
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I studien framkom det att viktnedgång var den största drivkraften till varför deltagarna valde 

att fasta. Samtliga deltagare var överens om att hungern var en liten uppoffring för att uppnå 

sina mål. För många var dokumentären ”Eat, Fast & Live Longer” en stor inspirationskälla 

(6). En intressant aspekt var att deltagarna följde intermittent fasta i syfte att gå ner i vikt, trots 

att dokumentären inte lyfte detta som en primär viktminskningsmetod (28-29). Under den 

senaste tiden har det skrivits mycket om intermittent fasta i media, där metoden beskrivits just 

som en viktminskningsmetod. Deltagarnas önskan till att gå ner i vikt kan ha påverkats av den 

bild media ger gällande hälsa och vikt. Media är en stor kunskapskälla som kan forma våra 

inställningar och attityder kring hälsa (30). Viktnedgång är i stor utsträckning kopplat till 

utseende snarare än till hälsa (31). Anledningen till varför deltagarna vill gå ner i vikt kan 

bero på den påtryckning media skapar över hur vi ska se ut och skapandet av kroppsideal (25, 

32). Smala individer beskrivs ofta som attraktiva och glada medan överviktiga framställs som 

oattraktiva och ohälsosamma (33). Forskning har visat att människors önskan att gå ner i vikt 

speglar sig i de sociala normerna i samhället gällande kroppsideal (25).  

 

Ytterligare en intressant aspekt som framkom i studien var uppfattningen att kvinnor kunde ha 

det svårare för 5:2 metoden än män. Detta skulle kunna grunda sig en normativ genussyn (34). 

Historiskt sätt har kvinnor och män tilldelats olika egenskaper utifrån kön. Kvinnor har 

framställts som mer känslosamma och män mer envisa (35). Detta tankesätt kan också vara ett 

resultat av ett stereotypt tankemönster där människor kategoriseras utifrån en egenskap till 

exempel kön och sedan tillskriver hela gruppen egenskaper utan att ta hänsyn till individernas 

olikheter (36). 

 

Denna studie har bidragit till att öka förståelsen kring människors erfarenheter av intermittent 

fasta och vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom. Något spännande som framkom 

under intervjuerna var att det låg ett stort fokus på energi och kilokalorier men desto mindre 

på näringsinnehåll. I framtiden skulle det vara intressant att genomföra en kostregistrering för 

att studera hur näringsintaget ser ut hos individer som följer en intermittent fasta och ifall det 

finns risk för eventuella näringsbrister. Det skulle även vara spännande att jämföra de olika 

fastedieterna och studera vilka effekter de har på hälsan, både den fysiska och mentala. 

 

6. SLUTSATS 
 

De flesta ansåg att intermittent fasta var en metod som passade dem och att det hade en 

positiv inverkan på den mentala prestationen. Dieten var något som deltagarna kunde och 

valde att vara diskreta och flexibla med, både för sin egen skull men också för att inte avvika 

från de sociala normerna. En viktig drivkraft till varför deltagarna utövade intermittent fasta 

var viktnedgång, och eventuella hälsofördelar sågs som en bonus. Hungern var ett pris värt att 

betala för att få en kropp som stämmer överens med de kroppsideal som existerar i samhället. 

Det bör påpekas att mer forskning krävs för att studera vad det är som påverkar och motiverar 

människor till att följa en specifik kosthållning såsom intermittent fasta. Hur många är det 

som fastar för utseendets skull och hur många gör det för hälsan? Vad som väger tyngst kan 

bara framtida forskning utvisa. 
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7. YRKESRELEVANS 
 

Denna studie kan bidra med en ökad förståelse och insikt om vad det är som driver människor 

till att följa intermittent fasta och hur det upplevs. Det är viktigt att dietister är medvetna om 

att trender inom kost kan påverka människors kosthållning och attityder kring mat. 

Livsmedelsverket rekommenderar inte intermittent fasta utan förespråkar en regelbunden 

måltidsordning. Trots detta är det av stor betydelse att dietister bemöter patienter med 

ödmjukhet och respekterar att människor har olika syn på kost och hälsa. Denna kunskap är 

av betydelse för att kunna vägleda och ge råd till människor som följer en specifik 

kosthållning. Dietisten ska fungera som en resurs utifrån människors förutsättningar och 

individuella behov.  

 

8. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET  
 

Båda författarna har deltagit vid planering, utformning av frågeguiden, datainsamling och 

bearbetning av materialet. Rapporten har skrivits och sammanställts gemensamt.  

 

9. TACK 
 

Vi vill tacka informanterna som bidraget med sina erfarenheter och upplevelser och gjort 

denna studie möjlig. Ett tack riktas även till de som hjälpt oss att sprida information om 

studien. Sist men inte minst vill vi tacka alla som hjälpt till med korrekturläsning.  
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Vi är två dietiststudenter vid Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete. Syftet med  

vår studie är att studera människors erfarenheter av periodisk fasta. Vi är därför intresserade 

av att ta reda på vad just Du har för erfarenheter och tankar kring detta område. 
Du som väljer att vara med kommer att delta i en intervju. Som hjälpmedel för datahantering 

kommer intervjun att spelas in med hjälp av diktafon.  Intervjun planeras att äga rum under  

vecka 34-36 och kommer att ta cirka 60 minuter. Vi kommer tillsammans överens om en tid 

och plats som passar dig. 

 

Villkor för deltagande 

 Vi söker dig som går eller har gått på någon form av periodisk fasta t.ex. 5:2 metoden 

 Du måste vara över 18 år 

 
Information 

Intervjumaterialet är endast avsett för forskningsändamålet. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att allt som antecknas och lagras kommer att behandlas på ett 

sådant sätt att det inte kan identifieras av någon utomstående.  Resultatet kommer att 

publiceras i en kandidatuppsats och kommer att finnas tillgänglig via Institutionen för 

kostvetenskap vid Umeå Universitet.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan.  
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Ditt deltagande betyder mycket för oss! 

Med vänliga hälsningar Camilla West och Pauline Olesen 

Äter du enligt                 METODEN 

eller går på periodisk fasta 
 

? 
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Din diet 

Vilken metod/diet? 

Hur länge? 

Inspiration och 
drivkrafter 

Bra metod för dig? 

Erfarenheter 

Välmående 

Att följa 
metoden/dieten 

Svårigheter med 
metoden/dieten 

Strategier och 
lösningar 

Förhållningssätt 

Metodens betydelse 
för dig 

Framtiden 

Reaktioner från 
omgivningen 

Råd 

Frågeguiden 

 

Frågeområden 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Inledning: Att starta intervjun 

 

 Välkomna deltagaren  

 

 Presentera vilka vi är 

 Tillfråga deltagaren om det går bra att samtalets spelas in med mp3-spelare 

 Informera deltagarna om syftet med studien  

 Försäkra deltagaren att informationen kommer behandlas konfidentiellt 

 Klargör att deltagandet är frivilligt 

 Ge deltagaren möjlighet att ställa frågor  
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Bakgrundsfrågor/Öppningsfrågor 

 

 Ålder 

 Sysselsättning?  

 Civilstatus/Boendesituation?   

 Hur fick du information om denna studie? 

 

Stödfrågor 

 

 Kan du börja med att berätta för mig vad det är för typ av metod/diet som du går på? 

→ Är det så att du kombinerar den här metoden med någon annan diet?  

 

 Hur länge har du följt metoden/ gått på periodisk fasta? 

 

 Kan du beskriva för mig hur du har valt att lägga upp dieten?  

→ Är det några särskilda dagar du fastar? 

→ Tillåts du dricka/äta under fastedagarna?  

 

 Finns det något som inspirerade dig till att börja med den här metoden? 

→ Hur kommer det sig att du började med metoden? 

 

 Har du några förväntningar med att lägga upp kosten på det här sättet?  

 

 Känner du att den här metoden/dieten är en bra metod för dig? 

→ Kan du utveckla det? 

 

 Hur tycker du att du mår? 

 

 Hur tycker du att det är att följa den här dieten/metoden? 

→ Tycker du att det vara annorlunda i början? 

→ Hur tycker du att dieten fungerar utanför hemmet? 

 

 Tycker du att det är något som är bra med just den här metoden?  

→ Är det någonting som talar för metoden/periodisk fasta?  

 

 Upplever du att det finns tillfällen/perioder då det är svårare att följa metoden? 

→ Vill du berätta för mig hur du gör då? 

 

 Anser du att det är något särskilt man måste tänka på när man går på 5:2/periodisk fasta? 

→ Finns det några praktiska saker du måste tänka på?  

 

 Är det så att du har testat någon annan diet tidigare? 
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 Vad innebär den här dieten/metoden för dig?  

 

 Tror du att du kommer att fortsätta med metoden/periodisk fasta framöver? 

→ Vilka faktorer skulle kunna påverka ert beslut?  

→ Hur kommer det sig att du säger så? 

 

 Hur tror du andra människor ser på periodisk fasta?  

 

 Vad känner du att du får för bemötande när du berättar för andra att du går på den här dieten? 

 

 Skulle du rekommendera den här metoden till någon annan? 

→ Finns det någon anledning till att du tror/säger det? 

 

 Finns det någon som du inte skulle rekommendera den här metoden till? 

 

 Finns det något som du skulle vilja berätta eller tips personer som vill börja med 

metoden/periodisk fasta? 

 

 

Att avsluta intervjun 

 

 Är det något du vill ta upp som jag inte har sagt? 

 

 Bjud in observatören 

 

 Tacka deltagaren för sin medverkan.  

 

 Fråga deltagaren ifall vi får återkomma om det skulle uppstå frågor senare under analysen  
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Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsbärande enhet Koder 

 
Det är ju bara en dag du behöver 
som ha det här jobbiga sen nästa 
dag får du ju som käka ändå. Det 
känns som att det finns som en 
chans att testa det här än att gå på 
någon sån här tre veckors 
”Nånting nånting” utan det är bara 
en dag du känner dig hungrig sen 
kan du äta dagen efter.  Sen blir 
det ändå sen igen så att säga men 
det blir ju inte ett 
sammanhängande koncept som 
man måste såhära hålla på åh käka 
kålsoppa i tre veckor eller sådär 
utan att det är som en dag. 
 

 
Det är bara en dag det är jobbigt 
 
 
Det finns en möjlighet att testa än att gå på 
en tre veckors nånting 
 
Det är bara en dag du känner dig hungrig  
 
 
Är inte ett sammanhängande koncept  
 
 

 
Bara jobbigt en dag

 

 

 
Möjligt att genomföra

 

 

 

Bara en dag du är 
hungrig 
 

Inget sammanhängande 
koncept

 

 

 

 

Exempel på kategori  

 

 

Metoden förbjuder 
inga livsmedel 

 

Du äter bara mindre 
två dagar 

 

Inget sammanhängande 
koncept 

 

 

 

Det handlar bara om att lägga 

undan gaffeln en stund 

 

 

 

 

 

 


